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Els cavalls de Bartabas dansen  
butó amb Murobushi al Grec

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

L’home que xiuxiue-
ja als cavalls ha fet un 
pas més en la seva llar-
ga trajectòria artística 
–sempre lligada al tre-

ball amb equins–. A El centaure i l’ani-
mal, Bartabas i quatre dels seus qua-
drúpedes comparteixen escenari 
amb el mestre de dansa butó Ko Mu-
robushi, un dels convidats de luxe 
del Grec 2010. La seva singular crea-
ció arriba demà al Teatre Lliure, on 
estarà fins diumenge, dins del pro-
grama del Grec. 
 Impressionat pel domini del cos 
del ballarí nipó, Bartabas li va pro-
posar participar en un espectacle 
que partís de l’animalitat com a vin-
cle secret entre el cavall i el genet i 
com a expressió d’un ésser doble: el 
centaure. «Murobushi fa uns exer-
cicis extrems, violents, dolorosos, 
molestos... Encaixava perfectament 
en una creació sobre els orígens de 
l’animalitat», explica el cavallista 
francès. «A més el butó és una dan-
sa interior, com ho és el treball que 
faig amb els cavalls».
 
POESIA SALVATGE / L’actuació del ge-
net Bartabas i Horizonte, Soutie, Po-
llock i Le Tintoret es porta a terme so-
bre una escenografia negra, mentre 
Murobushi evoluciona indepen-
dentment damunt d’un tapís blanc. 

El genet i creador 
francès i el ballarí 
japonès presenten 
‘El centaure i l’animal’

Al plantejar el projecte, Bartabas va 
buscar un text apropiat que evoqués 
l’animalitat i al mateix temps funci-
onés com una música. Va topar amb 
Els cants de Maldoror, sis cants poètics 
«en què la paraula troba l’acció en 
una poesia d’impulsió animal i es-
criptura salvatge». Publicats el 1869 
per Isidore Ducasse sota el pseudò-
nim de Comte de Lautréamont, ar-
riben a escena amb la veu en off de 
Mario Gas. 
 Per Bartabas, els cavalls no parti-
cipen en l’espectacle com a animals 
sinó com a parella de ballarins. «No 
és el genet el que prima sinó aques-
ta part de l’ésser híbrid que formo 
amb l’equí i que també dansa», afir-
ma el singular creador. H

El festival d’estiu de BCN LLL

Quatre equins 
intervenen en el 
muntatge que arriba 
demà al Lliure

33 Bartabas, amb ‘Hortzonte’, un dels quatre cavalls del seu muntatge, en què explora l’animalitat.

GUILLERMO MOLINER

rònicac

Sanzol torna 
a encertar la 
tecla a ‘Días 
estupendos’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Igual que hi ha una truita a la na-
varresa, o unes pochas, ja es pot 
parlar d’un teatre a la navarresa. 
I tan esplèndid com aquests plats. 
És el que firmen Alfredo Sanzol, 
un pamplonès que va néixer i tre-
balla a Madrid, i la seva tropa de 
còmplices intèrprets a Días estu-
pendos, una meravella que diver-
teix, sovint de forma estripada, 
alhora que alimenta l’intel·lecte 
de manera subtil i perspicaç.
 Sanzol va camí de convertir-se 
en un dels triomfadors del Grec 
com ja ho va ser l’any passat al 
Poliorama amb Delicades, el text 
que va escriure i va dirigir per a 
la companyia T de Teatre. El seu 
estil és reconeixible. Descobert 
a Catalunya amb el seu breu pas 
pel Lliure amb Sí, pero no lo soy, tei-
xeix les seves peces amb el mateix 
patró: una sèrie d’històries cur-
tes, esquetxos, amb vida pròpia i 

que, en conjunt, dibuixen un uni-
vers particular. A Días estupendos 
Sanzol ha volgut reivindicar el 
gènere de l’estiueig, temps d’oci  
que dóna peu a infinitat de situa-
cions divertides i nostàlgiques.
 Són 16 els episodis proposats 
en una escenografia hiperrealis-
ta que ens transporta a la mun-
tanya, amb la serra al fons, entre 
una paret de pedres i una alzina. 
Però tant serveix per situar-nos 
en la navarresa vall d’Irati com 
per fer-ho a la platja de la Barce-
loneta o a l’Empire State. D’això 
se n’encarreguen la ploma i la di-
recció de Sanzol i la no menys me-
ravellosa tasca dels intèrprets: Pa-
co Déniz, Elena González, Juan 
Antonio Lumbreras, Natalia Her-
nández i Pablo Vázquez. Sols des 
de la connivència més aboluta 
s’arriba al fruit de Días estupendos.
 Tots són capaços, per exem-
ple, de recrear en un tres i no res 
el retorn d’un pres etarra a casa 
amb una sospitosa funda de gui-
tarra, la dimissió d’un torero per-
què ha atropellat el seu gat o un 
berenar al camp arruïnat perquè 
a un dels comensals l’ha enxam-
pat el seu millor amic fornicant 
amb un meló. Delirant, en el mi-
llor sentit. H

El dramaturg repeteix èxit 
al Grec un any després de 
triomfar amb ‘Delicades’

Cinc grans actors 
broden 16 esquetxos 
d’humor estripat 
i perspicaç

Si agafes un professor d’història 
de l’art i el poses a fer classe en un 
teatre ple de gom a gom, diversos 
alumnes diran: «Home, no n’hi ha 
per tant». Si convences un mecà-
nic que et repari la moto filmat per 
vuit càmeres, la gent dirà: «Home, 
no n’hi ha per tant». Si algú agafés 
aquest mateix article, n’ampliés el 

cos de lletra i el pengés en una tan-
ca publicitària, els vianants dirien: 
«Home, no n’hi ha per tant».
 A Manel li passa exactament ai-
xò. Les seves composicions tenen 
una estructura òssia que els impe-
deix créixer més (cosa que sí que po-
den fer les de Mishima, per exem-
ple). El seu directe no és aclaparador, 
el cantant tampoc és pur arravata-
ment, els ritmes no conviden a picar 

de mans i les lletres, sobretot les del 
nou disc, proposen una relació més 
literària que emocional. I tot i així, 
surten tots quatre a l’escenari del Te-
atre Grec, afinen els instruments, 
es posen a tocar, acaben la primera 
cançoneta i la gent reacciona amb 
tal fervor que sembla que algú hagi 
apujat el volum dels aplaudiments. 
 La desmesurada excitació del pú-
blic va contrastar tota la nit amb la 

NANDO CRUZ
BARCELONA

Els quatre barcelonins van representar al peu de la lletra el seu lacònic paper 
d’herois per accident davant un públic predisposat a viure la gran nit de la seva vida

Un altre concert de Manel
CONTINGUDA ACTUACIÓ TRIOMFAL AL TEATRE GREC

lacònica actitud del grup barcelo-
ní. Però no pot ser d’una altra ma-
nera. Qualsevol excés interpreta-
tiu aniria en contra seu; no només 
afectaria el concert sinó també les 
cançons. I el que fa Manel en aques-
ta gira és protegir la integritat de 
les seves composicions, vacunant-
les contra el virus de l’èpica triom-
falista, assumint el risc d’oferir ac-
tuacions tan poc vistoses.
 La inusual però justificada sec-
ció de vents sí que va inflar les veles 
del repertori, aportant els minuts 
més vivificants d’una vetllada sò-
bria. Però, acorralat entre el que el 
públic espera del grup i el que les se-
ves cançons donen de si, Manel esce-
nifica avui la immensa diferència 
entre veure el grup de la teva vida i 
veure el concert de la teva vida. H

llar la seva respiració, conduir-los 
a gestos minimalistes i a la immo-
bilitat». El resultat de mesos de tre-
ball és que els equins poden res-
pondre a indicacions lleus sense 
brides ni artefactes. «Has de deixar 
al cavall interpretar el que li dema-
nes. Tu proposes i ell disposa. I se 
l’ha d’escoltar, no se li pot imposar 
res». Assegura que ells li han en-
senyat tot a la vida, sobretot a es-
coltar, cosa que «s’està perdent al  
segle XXI. Tots opinem però ja no 
escoltem». 

33 Cavallista, genet excepcional i 
pioner de l’anomenat teatre eqües-
tre, Bartabas va fundar la seva 
companyia Le Théâtre Zingaro el 
1985. En els seus espectacles con-
juga l’art eqüestre amb músiques, 
dansa i comèdia. El 2003 va fundar 
l’Académie Équestre de Versalles.

33 Diu que, per a El centaure i l’ani-
mal, un dels problemes consistia 
a «controlar l’energia dels cavalls 
per interioritzar-la, posar-los en 
un estat de concentració i treba-

«No has d’imposar res als cavalls»
EL TREBALL


